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CHAPEUZINHO
SE JUNTA AO LOBO MAU PARA
SALVAR JOÃO E MARIA
EM NOVO FILME {pág 10}

9 mil empregos esperam
licença ambiental na PG

Construção de complexo aeroportuário na Praia Grande aguarda expedição de estudo e relatório ambientais
desde 2008 para avançar Área deverá ter centro empresarial e terá ligação com o porto de Santos {pág 02}

Equipamentos instalados em Santos para
informar o horário exato em que os ônibus
chegariam às paradas não funcionam {pág 03}

424 mil
apoiam
lei contra
corrupção

Fraco
desempenho
do São Paulo deve
abafar a festa dos
mil jogos do goleiro
Rogério Ceni, quarta, contra o
América-MG, no Morumbi {pág 15}

Enquete realizada pelo
Senado em sua página na 
internet sobre projeto de lei que
pretende transformar a prática
de corrupção em crime hediondo
indica o apoio de 424 mil pessoas
em apenas duas semanas {pág 04}

Crime hediondo

Painel ‘inteligente’
só informa dia e hora

Usuários esperam em filas e ignoram o painel eletrônico com pouca informação

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Mín 10°C
Máx 18°C

SANTOS
Sexta-feira, 
2 de setembro de 2011

Edição nº 412, ano 2

Emília e Marquês
de Rabicó 
‘se casam’
no Guarujá {pág 11}

Astronautas
encontram 
ETs na ficção

‘Apollo 18’ {pág 10}

Má fase tricolor
tira brilho de
festa de Rogério
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UBS São
Manoel e
Piratininga
fecha hoje
A UBS (Unidade Básica de
Saúde) São Manoel e Pirati-
ninga, que fica à praça Ni-
colau Geraigire, s/nº, fecha
hoje para desinsetização, a
partir do meio-dia.  

O atendimento será nor-
malizado a partir de segun-
da-feira, 5, também ao
meio-dia. Informações pelo
telefone 3299-5063.

METRO SANTOS

SV opera
miniusina
de asfalto
A Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano e Manu-
tenção Viária de São Vi-
cente colocou em opera-
ção um veículo que fun-
ciona como uma miniusi-
na de asfalto. A máquina é
acoplada a um caminhão
carregado de pedrisco e
faz a mistura imediata do
concreto asfáltico. 

O objetivo é otimizar o
trabalho de tapa-buraco da
cidade. METRO SANTOS

Oficina de
cinema está
com vagas
abertas
Os organizadores do 9º Fes-
tival Santista de Curtas-
Metragens, o Curta Santos,
está com vagas abertas pa-
ra a oficina Desenvolva
Seu Olhar e Seja um Críti-
co de Cinema. As aulas ser-
ão ministradas pelo jorna-
lista Celso Sabadin, no
Sesc Santos, nos dias 13 e
17 deste mês.

Os interessados podem
se inscrever pelo www.cur-
tasantos.com. br. 

METRO SANTOS

Miniusina de asfalto

MÁRCIO PINHEIRO/PMSVUm dos maiores empreen-
dimentos anunciados para
a região e projetado para
ser instalado na Praia Gran-
de está atrasado há pelo
menos três anos.

A informação é do dire-
tor de expansão da Icipar
Empreendimentos Imobi-
liários (controlada pelo gru-
po Sonda), André Ursini,
responsável pelo Complexo
Empresarial Andaraguá.

A área de aproximada-
mente 4,8 milhões de m2

deverá abrigar um aeródro-
mo, um heliponto, estacio-
namentos, além de um
complexo empresarial com
área de 1,6 milhão de m2.

A obra, no entanto, está

impedida de sair do papel
em razão de atrasos na ex-
pedição do EIA-RIMA (estu-
do e relatório de impacto
ambiental). “Não temos na-
da fora do que pede a lei.
Apresentamos todas as
compensações financeiras e
ambientais e mesmo assim
não obtivemos a licença.
Aguardamos uma resposta
do governo a respeito da de-
mora”, diz Ursini.

Segundo o diretor de ex-
pansão, o complexo foi
pensado em 2006. “Come-
çamos a fazer a pesquisa de
mercado já com prospec-
ção no pré-sal e observan-
do que empresas prestado-
ras de serviços não teriam

onde se instalar”, diz.
A expectativa dos inves-

tidores é de que a área ge-
re, no total, 15 mil empre-
gos diretos. “Dois anos
após a obtenção da licença
devemos concluir a pista e
40% da área produtiva, que
são os galpões, só aí deve-
rão ser de 8 a 9 mil empre-
gos diretos. Nos dez anos
seguintes, chegaremos a 15
mil.” Para Ursini, a instala-

ção deverá movimentar a
economia da cidade e da
região. “Movimentaremos
a qualificação profissional
na área. Praia Grande dei-
xará de ser uma estância
turística para ser uma cida-
de produtora, já que o com-
plexo se ligará ao porto e
receberá não só cargas,
mas também executivos.”.

Procurada, a Secretaria
do Meio Ambiente do Esta-
do não informou até o fe-
chamento da edição os mo-
tivos para a demora da ex-
pedição da licença.

Falta de licença
trava aeroporto

Empresa aguarda liberação ambiental para construir na Praia Grande
desde 2008 Área deve gerar 9 mil empregos diretos em dois anos

Poupatempo expõe bikes antigas
Os adeptos do uso da bici-
cleta têm somente hoje
para conferir a mostra de
bicicletas antigas do acer-
vo da Associação Brasilei-
ra de Ciclistas.  

A coleção está exposta
no Poupatempo Santos e a
mostra faz parte das come-
morações da Semana Mu-
nicipal dos Ciclistas, que
tem o objetivo de incenti-

var a bicicleta como meio
de transporte em desloca-
mentos pela cidade por
meio das ciclovias.

Quem for ao local pode-
rá aproveitar para fazer
medição da pressão arte-
rial e do índice de gordura,
das 14h às 17h.

O Poupatempo fica à
rua João Pessoa, 246, Cen-
tro. METRO SANTOS

Projeção da área do aeródromo e parte do complexo empresarial

DIVULGAÇÃO/ICIPAR

Acervo fica exposto somente hoje

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

1
foco
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“O complexo
ajudará a
desafogar os
aeroportos do
Estado.”
ANDRÉ URSINI, DIRETOR DA ICIPAR

PATRÍCIA.GUIMARÃES
@METROJORNAL.COM.BR

Trabalho

O Centro Público
do Emprego de

Santos está com
inscrições aber-
tas para o preen-
chimento de 1,5

mil vagas de ope-
rador de telemar-
keting e 100 de
supervisor de

operação. Os in-
teressados devem
comparecer à rua
João Pessoa, 300,
de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h,
com carteira de

trabalho, CPF, RG
e PIS (gerado na
hora para quem
não o tiver). In-
formações pelo

3223-9945.

Cotações
Dólar

+1,50%
(R$ 1,61)

+0,21%
(R$ 2,29)

+2,87%
(58.118 pts)

Euro

Bovespa
Selic
(12%)

Salário
Mínimo
(R$ 545)
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Um ano após serem instala-
dos nos principais pontos
de ônibus da cidade, os pai-
néis eletrônicos funcionam
atualmente apenas como
relógio e calendário.

Implantado em setem-
bro de 2010, o aparelho ti-
nha o objetivo de informar
ao usuário o tempo de es-
pera para a chegada das li-
nhas municipais.  

Há um mês, porém, o
serviço foi desativado. Se-
gundo a CET, que controla
o trânsito na cidade, o mo-
tivo foi a incapacidade dos

painéis em sincronizar as
informações fornecidas
pelo Sismo (Sistema de Su-
pervisão e Monitoramento
de Ônibus), que rastreia,
por satélite, a localização
dos coletivos.

Desde que o serviço foi
implantado, não precisou
muito tempo para que as
reclamações surgissem en-
tre os usuários.

Questionada, a CET ad-
mitiu as falhas no funcio-
namento do sistema. Para
solucionar o problema, de
acordo com a empresa, os

painéis passarão por mo-
dificações na sua parte
eletrônica.

Segundo a CET, o serviço
não gera despesa nenhuma
para o município pelo fato
de a Buldogue (responsável
pelos painéis) explorar co-
mercialmente os painéis
instalados.

O Metro Santos percor-
reu nove dos 15 pontos de
ônibus com painéis na cida-
de, entre o Centro e a Ponta
da Praia, todos informavam
somente a hora local e a da-
ta. Não foram poucos os
pontos em que os usuários
se espremiam à espera do
transporte.

Procurada pela reporta-
gem, a Buldogue preferiu
não se pronunciar.

www.metropoint.com
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Municípios da região ignoram Lei das Micro
A Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas, em vi-
gência há cinco anos, ain-
da não emplacou entre os
municípios que formam a
Região Metropolitana da
Baixada Santista. 

Apenas Peruíbe, entre os
nove municípios da região,
implementou a lei, que

simplifica a abertura de
empresas e cria incentivos
aos pequenos empreende-
dores, como prioridade em
concorrências municipais
com teto em R$ 80 mil. 

Outra vantagem é a ade-
são ao supersimples, que
unifica impostos federais,
estaduais e federais.

“Verificamos que os mu-
nicípios temem a perda de
receita em ISS [Impostos
sobre Serviços]”, diz Patrí-
cia Ovallie de Oliveira, con-
sultora do Escritório Regio-
nal do Sebrae (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e
Pequena Empresas).

De acordo com ela, 84%

dos 345 municípios que
aderiram à lei no Estado
tiveram ganhos na arreca-
dação do ISS. 

“Pode haver queda num
primeiro momento, mas
depois existe a recupera-
ção”, afirma a consultora.

Peruíbe, único exemplo
da região para a Lei das Mi-

cro, arrecadou 24,4% a
mais em ISS no comparati-
vo entre julho último e o
mesmo mês de 2009, quan-
do foi implementada a lei.
O valor passou de R$ 2,3
milhões para R$ 3,05 mi-
lhões e 450 empresas en-
traram na formalidade em
dois anos. METRO SANTOS

Painéis inteligentes
só mostram data
e hora em Santos

Serviço implantado há um ano foi criado para orientar usuários da
linha municipal  Problemas técnicos cancelaram o funcionamento

Serviço parou de funcionar há um mês por problemas técnicos: empresa responsável pelo aparelho não quis se pronunciar

FRED CASAGRANDE / METRO SANTOS

Tiago Arruda
27, IMPORTAÇÃO

“É bom mas nem sempre fun-
ciona. Um serviço assim não
pode ficar parado, os usuá-

rios acostumam.”

Fabiana de Souza
36, PROMOTORA DE VENDAS

“Os painéis são enganosos.
O horário nunca é o correto.
Hoje, eles servem só para pu-

blicidade, como enfeite.”

Pietro Pillilini
23, MECÂNICO

“A ideia é boa, mas nunca 
está funcionando. As infor-
mações nem sempre estão 

disponíveis.”

Jéssica dos Santos
18, ESTAGIÁRIA

“Não dá para confiar. 
A informação sempre está
errada ou não aparece.”

Vox

Pop

Qual é a sua opinião sobre
os painéis eletrônicos 
informativos instalados
nos pontos de ônibus?

15 painéis eletrôni-
cos estão espa-

lhados em pontos de
ônibus de Santos. Ins-
talados há um ano, to-
dos não funcionam.

QUEDA DE HELICÓPTERO

Destroços
e vítimas
foram 
achados
A Defesa Civil de São
Sebastião, no litoral
norte do Estado, loca-
lizou na manhã de on-
tem o helicóptero Ro-
binson 44, prefixo PP-
CLE, desaparecido des-
de terça-feira, quando
decolou de Campinas. 

Os corpos dos três
ocupantes foram en-
contrados carboniza-
dos junto aos destro-
ços da aeronave. 

O empresário An-
dré Martins de Sá e o
casal Edson e Luciana
Reis haviam partido
do Aeroporto Campo
dos Amarais, às 8h de
terça, com destino a
Angra dos Reis (RJ). O
último contato via rá-
dio ocorreu em Mauá,
no ABC. 

Moradores das ime-
diações do local da
queda, uma mata fe-
chada entre as praias
de Maresias e Paúba,
haviam relatado à De-
desa Civil e aos bom-
beiros de São Sebas-
tião que tinham avis-
tado uma aeronave
nas proximidades e
depois um grande 
clarão.

METRO SANTOS

Santos lidera
ranking de
verticalização 
URBANISMO. Santos lidera
a lista de cidades com
maior índice de verticali-
zação, segundo pesquisa
do Ibope Inteligência.
Santos tem 63%, e é se-
guida por Balneário
Camboriú (SC), com 57%,
e Porto Alegre (RS), com
47%. O índice de vertica-
lização equivale ao per-
centual de imóveis do ti-
po apartamento sobre o
total de imóveis ocupa-
dos. No Brasil, esse índi-
ce é de 11%. A região
mais verticalizada é a Su-
deste, com um índice de
14%. O estudo afirma
que o país deve ganhar
mais 1,5 milhão de no-
vos domicílios neste ano.

METRO SANTOS

Breve

THIAGO.BASTOS
@METROJORNAL.COM.BR
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O projeto de lei que trans-
forma os delitos de concus-
são, corrupção passiva e
corrupção ativa em crimes
hediondos teve apoio re-
corde no site do Senado. A
enquete ficou no ar de 15 a
31 de agosto. Mais de 424
mil pessoas (99,4%) se ma-
nifestaram a favor de pe-
nas mais severas para os
crimes de corrupção. Só 2
mil declararam ser contra
a mudança na legislação.

A proposta, de autoria
do senador Pedro Taques
(PDT-MT), tramita na Co-
missão de CCJ (Constitui-
ção e Justiça) do Senado,
em caráter terminativo. Se
for aprovada pela comis-
são, segue direto para a Câ-
mara. Caso o projeto seja

aprovado e sancionado pela
presidente, quem cometer
concussão (exigir vantagem
indevida para si ou para
terceiros, em razão do car-
go público) ficará de quatro
a oito anos na cadeia, e de-
ve pagar multa. Atualmen-
te, a lei prevê reclusão de
dois a oito anos.

Já as penas por crimes de
corrupção passiva e ativa,
que hoje vão de dois a 12

anos, respectivamente, vão
aumentar para de quatro a
12 anos, além de multa.

Em comparação com ou-
tras enquetes já realizadas
no site da Casa, o número
de votos foi impressionan-
te. A votação sobre a possi-
bilidade de cadastro públi-
co de pessoas condenadas
por pedofilia não atraiu
nem 1,5 mil participantes,
e a enquente sobre estacio-
namento gratuito em shop-
pings – a última antes da
pesquisa sobre a alteração
na lei dos crimes hedion-
dos – beirou os 5 mil votos.

Para o senador, é neces-
sário acabar com a ideia de
que crimes hediondos são
apenas aqueles que atacam
a integridade física. METRO

O ex-número 2 do Ministério do Turismo, Frederico Costa, preso na operação Voucher, da PF

SÉRGIO LIMA/FOLHAPRESS 

Enquete sobre proposta no Senado tem participação
recorde Proposta aumenta penas e prevê multa maior

Lei que torna corrupção crime
hediondo tem apoio de 424 mil

Dez mandados de prisão fo-
ram cumpridos ontem na
operação Pandora, da Polí-
cia Civil, cujo objetivo é des-
mantelar uma milícia que
atua na zona oeste do Rio de
Janeiro. Entre os presos, es-
tão quatro ex-policiais.

Entre as principais ativi-
dades do grupo criminoso
está a exploração do trans-
porte clandestino, conheci-
do como máfia das vans, e
os cassinos clandestinos. 

Foram apreendidas nes-
ta semana várias máquinas

adulteradas de caça-ní-
queis. Uma fábrica dos
equipamentos foi desco-
berta em São Gonçalo.

De acordo com a Secre-
taria de Segurança do Rio,
os milicianos também ex-
ploram a venda de água e
botijões de gás a preços su-
perfaturados para morado-
res das regiões que domi-
nam. Eles atuam princi-
palmente no bairro de
Campo Grande, mas circu-
lam também pelos bairros
vizinhos. METRO

Operação contra 
milícias prende 10 

A PF (Polícia Federal) reali-
zou ontem uma operação
para combater uma quadri-
lha que pode ter desviado
mais de R$ 400 milhões da
Receita Federal no Aeropor-
to Internacional Tom Jo-
bim, o Galeão.

Funcionários da receita e
da PF facilitavam a entrada
de mercadorias sem o paga-
mento de impostos. Nin-
guém foi detido durante a
operação Voo Livre. 

Os agentes cumpriram
apenas mandados de bus-

ca e apreensão.
As investigações come-

çaram em 2008. Entre os
suspeitos, há 12 servido-
res federais. Cinco deles
trabalham atualmente no
aeroporto. Outros dois se
aposentaram. Há também
três policiais federais. Os
agentes da PF acusados de
participar do esquema fo-
ram transferidos e vão
responder a processo ad-
ministrativo.

De acordo com a PF, a
quadrilha tinha um esque-

ma com funcionários do
aeroporto para trazer mer-
cadorias do exterior sem
que o material passasse pe-
la alfândega. 

Em março deste ano,
duas pessoas foram presas
ao desembarcar no país
com R$ 1 milhão em pro-
dutos. Elas respondem pro-
cesso em liberdade. Além
de passageiros e funcioná-
rios que traziam mercado-
rias, o grupo recebia ma-
terial enviado, normal-
mente de Miami. METRO

PF faz ação contra fraude
de mais de R$ 400 milhões

426
mil pessoas participa-
ram da votação no site
do Senado sobre a lei
que torna corrupção
crime hediondo.

Temperatura não passou dos 13oC em Caxias do Sul

RONI RIGON/AG. RBS/FOLHAPRESS

Uma massa de ar polar so-
bre o Sul do país fez a re-
gião registrar temperatu-
ras abaixo de zero, além de
geada em pelo menos dez
cidades. Em Urupema, San-
ta Catarina, os termôme-
tros chegaram a -5oC, de
acordo com o Ciram.

Em Bom Jardim da Serra
(SC), a mínima chegou a 
-4,7oC. Em São Joaquim (SC),
-3,5oC, e em Curitibanos (SC)

foi registrado -1,5oC.
O frio vai continuar du-

rante o final de semana,
com previsão de geada pa-
ra hoje. Santa Catarina de-
ve registrar temperaturas
abaixo de zero novamente. 

No Rio Grande do Sul, a
mínima será de 0oC. Os ter-
mômetros devem subir um
pouco no domingo, quan-
do a frente fria começa a ir
embora. METRO

Temperatura no
Sul chega a -5oC

Criança toma
vacina e tem
paralisia
Uma criança de um ano e
quatro meses pode ter de-
senvolvido paralisia nas
pernas depois de ter sido
vacinada contra a doença
em Pouso Alegre, no sul de
Minas Gerais. De acordo
com a mãe do menino,
Sidneia Branco Teixeira,
ele apresentou os primei-
ros sintomas em novem-
bro do ano passado, após
tomar uma das doses da
vacina contra poliomielite.

Segundo Sidneia, um
neuropediatra da cidade
suspeitou da ligação entre
a vacina e a doença em
março. O médico, então,
contatou a Prefeitura de
Pouso Alegre. Porém, o Mi-
nistério da Saúde só rece-
beu um comunicado oficial
em 26 de agosto.

A mãe afirma que o me-
nino teve febre na primei-
ra semana depois de tomar
a vacina. Quinze dias de-
pois, começou a ficar com
as pernas paralisadas. O
ministério afirma que o ris-
co de isso acontecer é de
um caso a cada 3,2 milhões
de doses distribuídas. En-
tre 1989 e 2003, foram re-
gistrados 40 casos confir-
mados de poliomielite as-
sociados à vacina. METRO
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Quando Tony Blair foi no-
meado o enviado da ONU,
União Europeia, EUA e Rús-
sia para o Oriente Médio, o
principal objetivo era me-
diar a paz entre iraelenses
e palestinos. A tarefa ainda
não foi cumprida, mas a
prioridade atual do ex-pri-
meiro-ministro britânico é
lidar com as guerras civis
da região – no momento,
principalmente a da Líbia. 

Blair encontrou um tem-
po na sua agenda para con-
versar com o Metro sobre a
situação da região. 

A Primavera Árabe é o resulta-
do da frustração dos cidadãos
com os ditadores, mas estes lí-
deres tinham boa relação com
o Ocidente. As potências erra-
ram ao se aliar aos ditadores?
Hosni Mubarak [do Egito],
por exemplo, é diferente de
Muammar Kadafi [da Líbia].
Mas há uma razão para nos
relacionarmos com cada lí-
der. No caso de Mubarak,
ele era uma força para a es-
tabilidade na região. Sobre
Kadafi, graças aos esforços
do Ocidente a Líbia abando-
nou o seu programa de ar-
mas nucleares e deixou de
financiar o terrorismo. Isso
não justifica a repressão in-
terna, mas cria um proble-
ma para nós do Ocidente. A
realidade da política é que
não podemos simplesmente
dizer “só vamos lidar com
países que emulam o nosso
sistema político”. 

Kadafi e Mubarak mantive-
ram seus países estáveis poli-
ticamente. Isso é mais impor-
tante que a democracia?
O mais importante agora é
reconhecer que países onde
há ditaduras dificilmente
vão se manter estáveis. Uma
das lições que aprendemos
com a Primavera Árabe é
que os países autoritários,
por mais que pareçam sus-
tentáveis, sempre vão aca-
bar colapsando. Falando de
modo geral, você pode tra-
balhar junto com o ditador
ao mesmo tempo em que
pede mudanças a ele. Eu
sempre bati nesta tecla com
o regime Kadafi. Eu disse
“vocês têm de mudar. Vocês

transformaram a política
externa, então mudem tam-
bém a interna”. 

E o que eles respondiam?
Coisas como “já estamos
mudando nossa política in-
terna”. Obviamente, não foi
o suficiente. Ocorreu o mes-
mo com Bashar al-Assad na
Síria. Qualquer um que te-
nha se encontrado com ele
nos últimos dez anos o ou-
viu dizer “sim, vamos fazer
mudanças”, mas eles não fi-
zeram. É difícil. Você não
pode se envolver com esses
líderes e não falar de demo-
cracia, mas também não
pode deixar de se relacio-
nar com eles. 

Qual o maior desafio agora?
A grande questão não é on-
de começa a revolução,
mas como ela termina. A
pergunta é: as forças de
modernização vão usar es-
se crescimento em prol da
democracia ou outros ele-
mentos, como grupos ex-
tremistas islâmicos, vão to-
mar conta da situação? O
maior risco é que os países
se desestabilizem devido à
revolução e que não to-
mem decisões econômicas
que levem à geração de em-
pregos e prosperidade para
o povo. Isso levaria a uma
direção perigosa. 

Metro
entrevista

Blair: “leio a Bíblia e o Alcorão todos os dias”

A Líbia está pegando fogo, e o ex-premiê britânico é
o encarregado de apagar este incêndio Em entrevista
ao Metro, Tony Blair conta como lida com a situação

TONY BLAIR:
‘EU AVISEI O KADAFI’

HANNAH JOHNSTON/GETTYIMAGES

ELISABETH BRAW
METRO WORLD NEWS
EM LONDRES

“Evolução
constante é

melhor do que
uma revolução

feita de 
uma só vez.”

TONY BLAIR

NICK CUNARD/METRO WORLD NEWS

Durante uma reunião en-
tre países aliados em Paris
para discutir o futuro da Lí-
bia sem o ditador Muam-
mar Kadafi, o presidente
francês, Nicolas Sarkozy,
anunciou um “pedido unâ-
nime para desbloquear os
bens líbios”, que totalizam
US$ 15 bilhões (aproxima-
damente R$  24 bilhões). 

Sarkozy defendeu a in-
tervenção da Otan (Organi-
zação do Tratado do Atlân-
tico Norte) em Trípoli, que
vai continuar “enquanto
Kadafi representar uma

ameaça”. Segundo ele, os
bombardeios frearam as
tropas do ditador e “salva-
ram milhares de vidas”. 

Mahmoud Jibril, líder do
CNT (Conselho Nacional de
Transição), disse que o “po-
vo líbio mostrou que con-
seguiu atingir sua luta pela
liberdade”, e que seu com-
promisso com a população
é de criar um novo país.
Ontem, os rebeldes amplia-
ram até a semana que vem
o prazo para rendição da
cidade de Syrte, último re-
duto de apoio a Kadafi. 

Posição brasileira
O Brasil foi um dos 63 paí-
ses presentes à reunião.
Cauteloso, o Itamaraty dis-
se que o futuro da Líbia
“deve ser definido pelos
próprios líbios”. Em nota
oficial, o Brasil defendeu
“um processo democrático
de transição seguro e com
respeito aos direitos huma-
nos e aos interesses da so-
ciedade líbia”.  

Representantes de 63 países se reúnem em Paris para discutir o futuro
da Líbia Brasil adota postura moderada de apoio à transição no país

Ditador não se rende

Em discurso transmitido ontem pela TV síria Arrai, Muammar

Kadafi negou a possibilidade de se entregar aos rebeldes. 

  Na mensagem, ele pede que seus aliados sigam lutando.

“Que haja uma longa luta e
que a Líbia seja tomada pelas chamas.

Lutem contra os agentes do colonialismo e
traidores. Não vamos desistir. Não somos

mulheres. Vamos continuar a lutar.”

O que foi decidido

Ataques 

A Otan vai continuar com
os bombardeios enquanto
julgar necessário para a
proteção dos civis
Apoio

Os aliados vão auxiliar os
líbios a investigar os cri-
mes cometidos por Kadafi
Novo governo

A aliança internacional vai
defender o líder do CNT,
Mahmnoud Jibril, no pro-
cesso de transição de poder

HENRIQUE.RIBEIRO
@METROJORNAL.COM.BR

Aliados pedem
desbloqueio de
recursos líbios
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Redução da Selic terá
efeito pequeno no crédito

Queda nos juros nas principais modalidades de financiamento é de até 1,69%, diz Anefac

A redução da taxa básica
de juros de 12,5% para 12%
terá impacto muito pe-
queno nas operações de
crédito. Apesar de ter su-
preendido o mercado, o
corte da Selic, segundo a
Anefac (Associação Nacio-
nal dos Executivos de Fi-
nanças, Administração e
Contabilidade), não trará
grandes quedas nas taxas
de financiamentos.

“A redução da Selic é po-
sitiva, mas as taxas de li-
nha de crédito vão cair
muito pouco”, afirma o vi-
ce-presidente da entidade,
Miguel José Ribeiro de Oli-
veira. O economista expli-
ca que o efeito reduzido no
crédito deve-se ao fato de
que há um deslocamento

grande entre a taxa Selic e
os juros cobrados de pes-
soa física, que, na média,
ficam em 121,21% ao ano. 

Na prática, a redução da
Selic fará a taxa média de
juros cobrada no comércio
cair de 94,49% ao ano para
93,61% ao ano. Se o consu-
midor comprar uma gela-
deira de R$ 1,5 mil parcela-
da em 12 vezes, o custo fi-
nal cairá de R$ 2.111,76 pa-
ra R$ 2.107,20, ou seja,
apenas R$ 4,56.

A maior variação atinge
o financiamento de auto-
móveis. Os juros da moda-
lidade de crédito via CDC
têm uma redução de 1,69%.
No entanto, o impacto é
bem pequeno. Para o finan-
ciamento em 60 parcelas

de um carro de R$ 25 mil, o
valor da prestação terá
uma redução de R$ 7,26.

Com a redução da Selic,
a taxa de juros para o finan-
ciamento do carro passa de
2,37% para 2,33% As parce-
las, que eram de R$ 785,05,
diminuem para R$ 777,79.
Já o valor final do automó-
vel cai R$ 435, de R$ 47.103
para R$ 46.667 .

Outras linhas também
vão sentir o efeito do corte
da Selic, ainda que peque-
no. A taxa média de juros
do cartão de crédito deve
cair de 238,30% para
236,83% ao ano. 

Efeito reduzido

Taxa média

Linha de
crédito

Taxas
atuais
(a.m.)

Novas
taxas
(a.m.)

Variação

5,70%

10,69%

8,27%

2,37%

4,67%

9,34%

6,84%

5,66%

10,65%

8,23%

2,33%

4,63%

9,30%

6,80%

-0,70%

-0,37%

-0,48%

-1,69%

-0,86%

-0,43%

-0,58%

Como ficam as taxas de juros 
para pessoas físicas

Juros comércio

Cartão de
crédito

CDC Bancos

Empréstimo
bancos

Empréstimos
financeiras

Cheque
especial

As vendas totais de automó-
veis e comerciais leves no-
vos no Brasil em agosto su-
biram 6,9% em relação a ju-
lho, mas em termos de li-
cenciamentos diários o mo-
vimento do mês passado
apresentou leve redução,
disse uma fonte à Reuters.

Os licenciamentos de au-
tomóveis e comerciais leves
em agosto somaram
307.870 unidades, o que
corresponde a uma média
por dia útil de 13.385 veícu-
los, ligeiramente abaixo da
média de 13.714 unidades
de julho. Agosto teve 23
dias úteis de vendas, dois
dias a mais que julho.

Os dados indicam aco-
modação do setor, que no
início do ano chegou a índi-
ces de crescimento mensal
de dois dígitos. A associa-
ção de montadoras de veí-
culos, Anfavea, estima um
aumento de vendas em
2011 de 5%.

METRO COM AGÊNCIAS

Vendas de
automóveis
crescem  7%

ANA.SAITO
@METROJORNAL.COM.BR
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‘Chapeuzinho 2’ recorre
a outros contos de fada

para manter a graça

Quem assistiu a “Deu a
Louca na Chapeuzinho”,
de 2005, percebeu que
uma continuação para a
história “alternativa” de
Chapeuzinho Vermelho já
estava engatilhada. Passa-
dos seis anos, ela chega
aos cinemas de SP hoje,
em “Deu a Louca na Cha-
peuzinho 2”.  

A trama parte do final
do primeiro filme, quando
a protagonista, sua avó, o
Lobo Mau (que, na verda-

de, é um jornalista investi-
gativo) e o esquilo Ligeiri-
nho são convidados para
trabalhar na agência de
detetives Felizes para
Sempre.

Chapeuzinho não quer
aceitar o emprego, mas
muda de ideia quando fica
sabendo que a nova mis-
são da empresa é en-
contrar João e Maria,
que desapareceram
misteriosamente.

É a partir daí, de-

pois de um co-
meço morno

em que a mo-
cinha está re-

clusa na Ir-
mandade do
Capuz, que co-
meça a diver-
são. Com o

mesmo ritmo do longa de
2005, a sequência temporal
é toda quebrada para expli-
car os acontecimentos. 

Personagens de outros
contos de fada, entre eles
o Gigante de “João e o Pé
de Feijão” e os três porqui-
nhos, entram na dança e
rendem as melhores pia-
das dos 87 minutos da
produção.

Sai Anne, entra Hayden
A maior mudança nessa

sequência é a voz de Cha-
peuzinho. Anne Hatha-
way, que a dublou antes,
abandonou o papel e foi
substituída por Hayden
Panettiere. 

Os outros personagens
continuam a cargo de pe-
sos-pesados como Glenn
Close (Vovozinha) e Pa-
trick Warburton (Lobo
Mau), além da participa-
ção especial de Joan Cu-
sack como a bruxa má. 

RAQUEL PAULINO

Animação traz João e Maria entre os personagens principais 
Hayden Panettiere assume a protagonista

Vovozinha e Chapeuzinho trabalham na investigação do paradeiro de...

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Chaplin e Chabrol 
ganham mostras
Dois mestres do cinema são
temas de mostras que fica-
rão em cartaz durante qua-
se todo o mês de setembro. 

Charles Chaplin é o pri-
meiro, com trabalhos exibi-
dos a partir de hoje em
duas bibliotecas públicas na
zona sul da capital. Entre os
filmes estão “Tempos Mo-
dernos”, “Luzes da Cidade”,
“O Garoto” e “O Grande Di-
tador”. A programação
completa está em www.pre-
feitura.sp.gov.br/cultura. 

A partir de amanhã,
Claude Chabrol é o home-
nageado da Cinemateca. En-

tre longas e documentários,
os destaques são “Madame
Bovary”, “Betty” e “Mulhe-
res Diabólicas”. Horários em
www.cinemateca.gov.br.

METRO

Charles Chaplin: na Biblioteca
Roberto Santos (r. Cisplatina,
505, Ipiranga, tel.: 2273-2390)
e na Viriato Corrêa (r. Sena
Madureira, 298, V. Mariana,
tel.: 5573-4017). De hoje a
25/9. Grátis.
Claude Chabrol: na Cinemate-
ca (lgo. Sen. Raul Cardoso, 207,
V. Mariana, tel.: 3512-6111).
De amanhã a 27/9. R$ 8.

‘Apollo 18’
chega aos
cinemas
Tire da cabeça “Apollo 13”,
o drama de 1995, se for as-
sistir a “Apollo 18”, uma
das estreias de hoje nos ci-
nemas paulistanos.  

Nessa ficção científica,
dois astronautas norte-
americanos são enviados à
Lua em dezembro de 1973,
um ano depois da última
missão oficial feita pela
Nasa no satélite.

Quando chegam lá, de-
param-se com seres nunca
imaginados – ou, pelo me-
nos, nunca divulgados aos
terráqueos. 

METRO

...João e Maria; ao lado, o Lobo Mau e o esquilo em ação

SWU

Simple Plan
é o mais recente no-
me confirmado no li-
ne-up do festival
SWU, que acontecerá
entre 12 e 14 de no-
vembro em Paulínia,
no interior de SP. A
banda canadense to-
cará no último dia do
evento, o mesmo em
que Faith No More,
Megadeth, Sonic
Youth, Stone Temple
Pilots e Alice in
Chains, entre outros,
se apresentarão.CHUNG SUNG-JUN/GETTY IMAGES

Pierre Bouvier, o
vocalista da banda

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Chaplin em cena do clássico “Tempos Modernos”

Isabelle Huppert, a protagonista de “Madame Bovary”
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As peças do artista ficam em exposição até novembro

ANDRÉ PORTO/METRO

‘Conversando com
Mamãe’: filme de
2004 ganha o teatro 
Beatriz Segall e Herson Ca-
pri estrelam o texto de
Santiago Carlos Oves, leva-
do ao cinema em 2004. 

O espetáculo conta com
a direção de Susana Gar-
cia, que assistiu ao filme
em 2008 e logo planejou
adaptá-lo para os palcos.
Na época, no entanto, sou-
be que o mesmo já rendia
uma temporada de suces-
so em Paris, com adapta-
ção assinada pelo drama-
turgo espanhol Jordí Gal-
cerán. Essa montagem foi
traduzida para o público
brasileiro.

A peça conta a história
de Jaime (Capri), um cin-

quentão bem-sucedido, ca-
sado e pai de dois filhos
que é diretamente afetado
pela crise econômica. 

Sem emprego e pres-
sionado pela família, ele
vê como única saída ven-
der o apartamento onde
vive sua mãe (Beatriz),
uma senhora inteligente,
moderna e divertida.

METRO

No Teatro Folha 
(av. Higienópolis, 618, 
terraço, Higienópolis, 
tel.: 3823-2323). De hoje a
18/12. Sex. às 21h30; sáb. às
20h e às 22h; dom. às 19h30.
De R$ 50 a R$ 70. 

PAULA KOSSATZ/DIVULGAÇÃO

Enquanto o dia a dia causa
tédio a uns, outros tomam
a rotina como inspiração.
Esse é o caso de Saul Stein-
berg, que ganha mostra
na Pinacoteca a partir des-
te sábado. 

Na exposição “As Aventu-
ras da Linha”, cerca de 110
obras revelam o talento
único do artista, que produ-
ziu ilustrações para a revis-

ta americana “The New Yor-
ker” por quase 60 anos. 

O momento em que
Steinberg torna-se um no-
me conhecido internacio-
nalmente é a base da mos-
tra. As peças escolhidas sin-
tetizam três importantes
exposições já feitas: a “Four-
teen Americans”, coletiva
organizada pelo MoMA (Mu-
seum of Modern Arte) em

1946; uma individual inau-
gurada em Nova York, em
1952, nas galerias Sidney Ja-
nis e Betty Parsons; e a mos-
tra organizada pelo Masp,
também em 1952. 

Quatro desenhos mu-
rais de proporções arquite-
tônicas – “A Linha”, com
10m de comprimento; “Ti-
pos de Arquitetura”, com
7m; “Litorais do Mediterrâ-

neo”, com 5m; e “Cidades
da Itália”, com 3m – estão
expostos em conjunto pela
primeira vez. Todos foram
criados para a Trienal de
Milão de 1954. 

Cowboys, monumentos
fictícios, trens, pássaros,
gatos, mulheres em seus
casacos de pele, desfiles e
falsos documentos – esses
últimos perfeitamente re-

produzidos pelo artista ro-
meno – estão representa-
dos nas obras. 

Dois trabalhos com inspi-
ração brasileira completam
o acervo: “Pernambuco”,
que mistura personagens,
animais e ícones locais, e
“Grande Hotel de Belém”.
Ambos foram criados fora
do país, com base em anota-
ções e cartões-postais adqui-

ridos durante viagem feita
ao Brasil nos anos 1950. 

Na Pinacoteca
(pça. da Luz, 2, Luz, tel.: 3324-
1000). De amanhã a 6/11. Ter.
a dom., das 10h às 18h. 
R$ 6 – grátis aos sábados. 

THAIS.AZEVEDO
@METROJORNAL.COM.BR

Série de murais de Saul Steinberg
é exposta pela primeira vez em SP

Mostra na Pinacoteca traz mais de 100 trabalhos do artista, que ficou famoso por suas ilustrações 
na revista ‘The New Yorker’ Produzidas entre os anos 1940 e 1950, obras questionam a rotina

TIME DE TOP MODELS

Evento
une moda
e música
O Via Funchal (r. Fun-
chal, 65, Vl. Olímpia,
tel.: 3846-2300) recebe
amanhã a nova edição
do Monange Dream
Fashion Tour, que le-
vará à passarela mode-
los como Ana Beatriz
Barros, Izabel Goulart,
Renata Kuerten e Isa-
beli Fontana. 

O evento ainda con-
tará com show do gru-
po Capital Inicial, que
apresentará o repertó-
rio do álbum “Das Ka-
pital”. Os ingressos vão
de R$ 80 a R$ 160. 

METRO 

Beatriz Segall e Herson Capri em cena do espetáculo
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Ponta da Praia
Sou nascido em Santos e realmente notei o avanço
das ondas na Ponta da Praia. Aquele lugar
antigamente era muito frequentado, com banhistas,
esportistas. Ações do homem, como dragagem e
outros males fazem com que a paisagem se
modifique. Acredito que daqui uns anos a Ponta da
Praia seja encoberta pela ira das águas.
Cláudio Gomes, 46 – Santos, SP

VLT
Acho que assuntos como o VLT são discutidos apenas
em épocas estratégicas de eleições. Há 15 anos o pro-
jeto não sai do papel. É preciso parar com politicagem
e pôr em prática o meio de transporte, que pode ser a
solução para milhares de pessoas que moram em uma
cidade e trabalham em outra da Baixada Santista.
Com as novas demandas como o pré-sal, a Copa e as
Olimpíadas, o número de circulantes vai aumentar
ainda mais.
Fernando Henrique Gonçalves, 25 – Mongaguá, SP

Sudoku

por FariniOs invasores

Cruzadas

Áries – 21/3 a 20/4
Sua propaganda pode resultar em
impressões negativas. Sua saúde es-

tará bem protegida. Mesmo que fique doen-
te, se recuperará facilmente.

Touro – 21/4 a 20/5
Você sentirá necessidade de fazer
atividades agitadas, estará mais en-

tusiasmado. Pratique exercícios e sinta seu
sangue fluir. 

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Cuidado, pois toda essa alegria e
conforto podem levá-lo a engordar.

Estará muito autoconfiante e otimista, mas
terá motivos, sua sorte vai rondá-lo de perto. 

Câncer – 21/6 a 22/7
Poderá ganhar mais dinheiro e fazer
bons negócios. Cuidado para não au-

tovalorizar-se muito, e adotar assim atitudes
arrogantes. 

Leão – 23/7 a 22/8
Talvez seja bom você não se mostrar
muito exigente no trabalho. Seu che-

fe pode achá-lo antipático e isso o prejudica-
rá. Seja prudente e controle sua ambição.

Virgem – 23/8 a 22/9
Veja sua realidade profissional como
ela é. Evite gastar muito dinheiro.

Você poderá passar por problemas legais ou
fiscais. Seja prudente com suas finanças.

Libra – 23/9 a 22/10
Em casa, a vida pode estar mais con-
fortável e feliz. Pense em fazer negó-

cios imobiliários, terá sucesso no ramo e aju-
dará na renda mensal.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Seus relacionamentos amorosos es-
tarão em fase difícil. Você perderá o

controle e vai exagerar em tudo. Não coma
muito na tentativa de superar as frustrações. 

Sagitário – 22/11 a 21/12
Uma autovalorização exagerada vai
ser seu problema no dia de hoje.
Não seja arrogante e tente manter o

bom humor com  as pessoas à sua volta. 

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Cuidado com seu dinheiro, você po-
de se descontrolar nas contas. Se

gastar muito, faltará no fim do mês. Seja
mais sensato.

Aquário – 21/1 a 19/2 
Cuidado com liquidações e ofertas, vo-
cê irá acumular dívidas. É um mau pe-

ríodo para assinar contratos, fechar negócios
e mesmo para se casar. 

Peixes – 20/2 a 20/3
Você se tornará um pouco ocioso.
Procure se animar e buscar seus so-
nhos. Essa despreocupação excessi-

va pode acabar lhe trazendo prejuízos. 

Tania Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Informações pelo telefone (11) 4994-4327, rua
das Figueiras, 2.146, Santo André - SP. Atendimentos on-line com a equipe Tania Gori pelo site www.taniagori.com.
br. Hoje, às 10h, palestra grátis sobre “O despertar do feminino”.

Horóscopo

Na data de hoje, era celebrado o dia de Asase Yaa, a Grande Mãe Terra do povo As-
hanti. Esta divindade está relacionada com a criação da humanidade e a condução
das almas após a morte. Na Grécia, celebram hoje o Festival de Videira.

por Tânia Gori

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@somentemarina:  Acho que podem
inibir sim. Mas acabar acho bem
difícil. Seria um bom começo.

@pedrosciarotta: Claro! A
impunidade desse país só ajuda mais
e mais os políticos a se aproveitarem
do nosso dinheiro.

@FabioSinegaglia: Mais punição,
educação, cultura, inclusão, entre
muitas outras coisas, melhorariam
muito nosso país.

Senador quer penas mais pesadas

para corrupção. Punições mais 

severas podem inibir esses crimes?
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Casamento de Emília e
Rabicó será em Santos

Muitas confusões acontecem até que a celebração seja realizada

DIVULGAÇÃO

Espetáculo infantil fala sobre o casamento dos personagens criados pelo autor brasileiro Monteiro Lobato
Apresentação utiliza adereços, figurino e cenário coloridos para chamar a atenção do público infantil

O teatro Procópio Ferreira
(avenida Dom Pedro 1º,
350, Enseada), no Guarujá,
recebe domingo, às 17h, a
peça infantil “O Casamen-
to de Emília com o Mar-
quês de Rabicó”, com a Cia.
Quem Sabe Faz a Hora.

A peça, baseada na his-
tória “O Sítio do Picapau
Amarelo”, de Monteiro Lo-
bato, fala sobre o casa-
mento da boneca Emília
com o porco Marquês de
Rabicó. Na trama, Narizi-
nho queria dar à Emília
um título maior do que o
de Condessa de Três Estre-
linhas, então, resolve rea-
lizar o casamento arranja-
do entre os dois.

Porém, até conseguir
convencer a boneca e or-
ganizar todo o evento,
ocorrem situações muito
engraçadas que envolvem
todos os personagens cria-
dos pelo autor brasileiro.

A  peça é gratuita e faz
parte da primeira etapa
do Mapa Cultural Paulista.

Mais informações atra-
vés do telefone:  3496-
5713. METRO SANTOS

Peça traz de volta as
chanchadas brasileiras

Metro indica

Música: “Quinteto 
SomBrass”
No Sesi Santos
(av. Nossa Senhora de Fáti-
ma, 366, Jardim Santa Ma-
ria, tel.: 3209-8230). Dia
2/9, sexta-feira, às 20h.
Gratuito.

Exposição: Antonio Peticov
na Pinacoteca Benedicto
Calixto (avenida Bartolo-
meu de Gusmão, 15, Bo-
queirão, tel.:3288-2260).
Até dia 2/10, de terça-feira

a domingo, das 14h às 19h.
Gratuito.

Teatro: “Ensayo Para Dias
de Chuva”
No Café Teatro Rolidei 
(3º piso do Centro de 
Cultura Patrícia Galvão –
av. Pinheiro Machado, 48, 
Vila Mathias, tel.: 3226-
8000). Até final de outu-
bro, todas as sextas-feiras,
às 21h, e domingos, às
20h. Entre R$ 15 e R$ 30.
Classificação indicativa: 16
anos. Não será permitida a
entrada após o início do
espetáculo.

Exposição: Charivari 
No Sesc Santos
(rua Conselheiro Ribas,
136, Aparecida, tel: 3278
9800). Até dia 11/9, de ter-
ça a sexta, das 10h às
21h30; sábados, domingos
e feriados, das 10h às
18h30. Gratuito.

Teatro infantil: 
“Nocktursday”
No teatro Serafim Gonza-
lez (avenida Pres. Costa e
Silva, 1.600, Boqueirão,
tel.: 3496-5713). Dia 3/9,
sábado, às 10h. 
Gratuito.

O público do Guarujá con-
fere amanhã, às 18h, a peça
realizada pela Casa 3 de Ar-
tes e co-produzida pela A
Confraria Produções Artís-
ticas, Superbacana Produ-
ções e Associação Cultural
Olhar Caiçara, “O Que Terá
Acontecido a Rosemary?”.

O espetáculo é inspirado
nas antigas chanchadas do
cinema brasileiro, no bes-
teirol nacional e nos shows
circenses. Nas cenas, os
atores recheiam a apresen-
tação de clichês, melodra-
mas e paródias. 

METRO SANTOS

No Teatro Serafim Gonzalez
(avenida Pres. Costa e Silva,
1.600, Boqueirão, tel.: 3496-
5713.). Dia 3/9, sábado, às
18h. Gratuito.

Atores recheiam espetáculo de melodramas e clichês

DIVULGAÇÃO
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A derrota por 3 a 1 para o
Botafogo, na quarta-feira,
foi um banho de água fria
para os palmeirenses. De-
pois da vitória no clássico
contra o Corinthians, o Ver-
dão apostava em mais um
triunfo no Rio para entrar
de vez no topo da tabela do
Brasileiro – mas com o re-
vés ficou a três pontos do
G4. A frustração, entretan-
to, não tirou a confiança do
volante Marcos Assunção. 

“O resultado não nos tira
da briga pelo título. Faltam
18 jogos e nossa equipe
tem muito potencial para
conseguir objetivos maio-
res na competição. É nor-
mal vir ao Rio e encontrar
dificuldades contra o Bota-
fogo. Contra grandes equi-
pes, não se pode falhar”,
disse o jogador. 

METRO

‘Saio feliz por mudar
estatuto’, diz Andrés

Andrés deixa a presidência do Timão no final do ano

RODRIGO COCA/FUTURA PRESS

O presidente corintiano An-
drés Sanchez fez um balan-
ço da sua administração e
falou dos 101 anos do clu-
be, comemorados ontem,
em entrevista à Rádio Ban-
deirantes. Andrés disse que
a melhor coisa que fez nes-
ses três anos de gestão foi a
renovação do estatuto, e
voltou a afirmar que não
será candidato na próxima
eleição do Corinthians,
marcada para dezembro.

“Uma das minhas ban-
deiras no clube era a reno-
vação constante, o fim do
continuísmo. Não poderia
ser contraditório e tentar
a reeleição”, disse Andrés,
que também falou da pro-
jeção que o time conquis-
tou nos últimos anos, es-
pecialmente pela passa-
gem de Ronaldo Fenôme-
no e do início das obras do

estádio de Itaquera: “O Co-
rinthians deu um salto
muito grande, é mais co-
nhecido e mais respeitado
fora do país, apesar de al-
gumas pessoas ainda faze-
rem chacota. Mas esse é o
preço da nossa grandeza”.

Perguntado sobre as coi-
sas que gostaria de ter feito
e não conseguiu à frente do
Timão, o mandatário disse
que é difícil enumerar, mas
que se arrepende de não ter
demitido Nelsinho Baptista
em 2007, quando a equipe
foi rebaixada no Brasileiro:
“Infelizmente naquela épo-
ca não tive a coragem ou a
sensibilidade de trocar a co-
missão técnica”.

Em relação ao atual trei-
nador, Tite, Andrés afirmou
que não existe a possibilida-
de de demissão. “Eu não
mando técnico embora por
conta de derrotas, ele é o
menos culpado. Felizmente
ou infelizmente quem deci-
de os jogos são os atletas,
que são seres humanos e er-
ram. O Tite é um ótimo pro-
fissional e tem a minha con-
fiança”, concluiu. METRO

No aniversário de 101 anos do Timão, presidente Andrés Sanchez celebra
mudança do estatuto do clube, construção do estádio e projeção corintiana

‘Vamos brigar pelo título’,
afirma Marcos Assunção

Assunção está confiante na evolução palmeirense

ALE CABRAL/FUTURA PRESS

Brasileirão
21ª rodada

AMANHÃ

SANTOS x BOTAFOGO

jogo adiado

FLUMINENSE x ATLÉTICO-GO

18h

ATLÉTICO-MG x AVAÍ

18h

FIGUEIRENSE x SÃO PAULO

18h

DOMINGO

PALMEIRAS x CRUZEIRO

16h

FLAMENGO x BAHIA

16h

GRÊMIO x ATLÉTICO-PR

16h

CORITIBA x CORINTHIANS

16h

AMÉRICA-MG x VASCO

16h

CEARÁ x INTERNACIONAL

18h

SANTOS

Muricy
quer fim
do ‘caos
aéreo’
Após o empate em 3 a
3 com o Internacional,
na quarta-feira, o técni-
co Muricy Ramalho ob-
servou dois problemas
que precisam ser corri-
gidos no segundo tur-
no do Brasileiro para
que a equipe possa rea-
gir na competição: a
pouca posse de bola e,
especialmente, o mau
desempenho da defesa
na bola aérea.

“A gente é muito rá-
pido, pega a bola e vai
para cima toda hora. É
preciso trabalhar um
pouco mais a bola, se-
não oferecemos muito
contra-ataque”, disse o
treinador. 

O sufoco que o time
passa com as bolas aé-
reas passa pela estatu-
ra dos jogadores. Late-
rais e volantes do San-
tos, como Pará, Léo e
Adriano, são baixos.
“Nós temos dificulda-
des na bola alta porque
nosso time é muito pe-
queno. Só é possível di-
minuir essa complica-
ção trabalhando insis-
tentemente no posicio-
namento dos jogado-
res”, avaliou o técnico.

METRO

Obras no 
Maracanã 
param de novo 
MÉDICOS E COMIDA. Uma
nova paralisação das
obras no Maracanã come-
çou na madrugada desta
quinta-feira, por volta das
3h30. Os funcionários ale-
gam que não há médicos
a postos nos turnos –
nos quais trabalham cer-
ca de 300 pessoas – e
que parte da comida ofe-
recida está estragada. 

Para reivindicar, os ope-
rários foram para o lado
de fora do estádio e avisa-
ram que ficarão em greve
– como já aconteceu entre
os dias 17 e 22 de agosto –
enquanto o Consórcio Ma-
racanã Rio 2014, respon-
sável pela obra, não resol-
ver os problemas.

METRO

Vitor Belfort
pede luta com
Chael Sonnen 
DUELO. Vitor Belfort já tem
em mente quem quer en-
frentar. O embaixador do
UFC no Brasil fez um pedi-
do à entidade para lutar
com Chael Sonnen, em
um combate que deve ser
realizado ainda em 2011.
Segundo o atleta carioca,
os dirigentes do torneio
vão analisar a proposta e
se pronunciarão na sema-
na que vem. 

O americano ficou fa-
moso no Brasil após fazer
diversos tipos de provoca-
ções ao país. “Seria uma
luta bastante interessante.
As provocações do Sonnen
não têm nenhuma in-
fluência para mim. Vou vi-
ver apenas na minha at-
mosfera. Ele precisa fazer
isso para aparecer, porque
é um personagem e preci-
sa vender a luta. Não é o
meu caso”, disse Belfort,
de 34 anos. METRO

Breves

“O Corinthians não
tem mais dono. Fiz
o melhor e estou
feliz com o trabalho
que foi feito.”
ANDRÉS SANCHEZ
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Bia Figueiredo ocupa a 22a colocação no campeonato

CARSTEN HORTST/HYSET

Festa de Ceni em
risco pela má fase

Fabiana Murer recebe
a medalha inédita
Fabiana Murer, que con-
quistou o primeiro ouro
brasileiro em um Cam-
peonato Mundial de Atle-
tismo, na terça-feira, fi-
nalmente pôde sentir o
sabor da vitória no pesco-
ço. A atleta recebeu on-
tem a medalha inédita da
modalidade, entre ho-
mens e mulheres, por al-
cançar a melhor marca no
salto com vara.

Na competição, Fabiana
saltou 4,85m, superando a
alemã Martina Strutz e a
russa Svetlana Feofanova.
A brasileira também é a

atual campeã mundial em
pista coberta. Mas a atleta
ainda quer saltos maiores.
Fabiana já olha para a
marca dos 5 metros. “Te-
nho uma boa competição
semana que vem, em Zuri-
que. Quero fazer os 4,90
metros e pensar até nos
cinco”, confia. METRO

Indy estreia no
circuito misto
de Baltimore
A Fórmula Indy terá neste
final de semana a sua pri-
meira corrida no circuito
misto de Baltimore, em Ma-
ryland, nos Estados Unidos.
Para a brasileira Bia Figuei-
redo, por se tratar de uma
pista inédita, o piloto que se
adaptar mais rapidamente
ao traçado terá grandes
chances de faturar a etapa.

“Este é um circuito novo
para todos, e vai levar van-
tagem quem entender os
truques e dificuldades da
pista. Teremos três treinos
de uma hora antes da clas-
sificação e espero encon-
trar um bom balanço do
carro para sermos competi-

tivos”, disse a piloto da
Dreyer & Reinbold.

As atividades em Balti-
more começam hoje, com
dois treinos livres. Amanhã
acontece mais um treino li-
vre e o treino classificató-
rio, e a prova tem largada
prevista para as 15h45 de
domingo. METRO

Quarta-feira que vem, o
duelo contra o América-
MG tem tudo para ser um
dia histórico no Morumbi.
Isso porque o encontro
marca a partida de número
mil e os 21 anos do goleiro
e capitão Rogério Ceni no
São Paulo. No entanto, o
fraco desempenho como
mandante no Brasileirão é
motivo de preocupação. 

A campanha em casa não
empolga: são cinco vitórias,
três derrotas e dois empa-

tes – aproveitamento de
56,6%. Sob o comando de
Adilson Batista, os núme-
ros são ainda piores. Foram
seis jogos em casa, com de-
sempenho de apenas 33,3%
– uma vitória, quatro em-
pates e duas derrotas. “Es-
tamos devendo e temos
consciência disso”, disse o
treinador.

Ao ser questionado sobre
um novo tropeço atrapa-
lhar a homenagem para o
goleiro-artilheiro, o atacan-

te Dagoberto disse que o ti-
me vai trabalhar para a vi-
tória acontecer. "Estamos
desperdiçando pontos que
em outros anos não desper-
diçávamos. Mas vamos con-

versar e trabalhar, não tem
outra saída”, disse. 

Embora ainda não tenha
divulgado o que será feito, o
São Paulo vai promover
ações de marketing para
atrair o público ao estádio.
E a expectativa é de que a
torcida compareça em mas-
sa, diferentemente do que
aconteceu na derrota para o
Fluminense, na última
quarta-feira, quando menos
de oito mil torcedores paga-
ram ingresso. METRO

Rogério Ceni chegou ao São Paulo em 1990 e já marcou 104 gols com a camisa Tricolor

RAHEL PATRASSO/ FUTURA PRESS

Ricardo Gomes
sorri com 
vitória vascaína
OTIMISMO. Os médicos que
acompanham o treinador
do Vasco no Hospital Pas-
teur, no Rio de Janeiro,
reuniram-se ontem para
passar novas informações
sobre a recuperação do
técnico. De acordo com os
profissionais, Gomes está
recobrando a consciência
progressivamente, está
menos sonolento, aperta a
mão e atende a estímulos. 

Os médicos também dis-
seram que ele teria esbo-
çado um sorriso ao saber
da vitória do Vasco por 3 a
1 sobre o Ceará, em São Ja-
nuário, que foi marcada
por homenagens ao co-
mandante cruz-maltino.

“A evolução é favorável.
Ele até sorriu ao contar-
mos que o Vasco tinha
vencido. Estamos anima-
dos”, disse o clínico Fábio
Miranda, que acompanha
Gomes. METRO

‘Seria um erro
me substituir’,
diz Rubinho
MOTIVADO. Rubens Barri-
chello está preocupado
com o seu futuro na Fór-
mula 1. Disputando sua
19ª temporada na catego-
ria, ele ainda não sabe se
ficará na Williams em
2012, mas disse que os bri-
tânicos cometeriam um
erro caso dessem sua vaga
a um piloto jovem, por
causa de patrocínio.

“Alinhar com dois nova-
tos no próximo ano é uma
decisão errada a se tomar.
Claro que estou apenas
vendo o meu la-
do, mas sou
um piloto ex-
periente e mo-
tivado”, disse
Barrichello. 

METRO

Breves

“Por se tratar de
um circuito inédito
na Indy, vai levar
vantagem quem
entender os
truques da pista.”
BIA FIGUEIREDO, PILOTO

Fabiana exibe medalha de ouro inédita para o Brasil

LEE JAE-WON/REUTERS

Quarta-feira, no Morumbi,
goleiro-artilheiro completa
mil jogos pelo São Paulo 

Fraco desempenho em casa
pode ‘melar’ festa do ídolo

3jogadores apenas
conseguiram supe-

rar a marca de mil par-
tidas: Bailie, com 1.013
pelo Linfield; Roberto
Dinamite, com 1.065
pelo Vasco; e Pelé,
com 1.114 pelo Santos.

“Semana que vem
quero marcar
4,90m e já pensar
em ultrapassar 
os 5 metros.”
FABIANA MURER
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